
Vinyl sticker aanbrengen:

De sticker is te gebruiken op elke vlakke, gladde, 
egale ondergrond zoals muren, deuren, kasten, broodbakjes en bekers. 

Volgorde van aanbrengen:
1. Bepaal de plaats waar je de sticker wilt aanbrengen.
2. Maak de ondergrond stof- en vetvrij met een 

schone doek. 
3. Strijk met een pasje over de gehele sticker. 
4. Trek bovenaan de sticker de achterkant voor een klein deel los van de sticker 

en plak het eerste stukje recht op de muur.
5. Trek dan met je ene hand het papier aan de achterkant beetje bij beetje 

naar beneden terwijl je met de ander hand het pasje over de sticker strijkt. 
6. Controleer telkens of er geen luchtbelletjes achterblijven. 

Zo ja, wrijf ze meteen weg.
7. Ga zo door totdat de sticker helemaal op de muur zit en het papier aan de 

achterkant helemaal van de sticker af is.  
8. Hierna wrijf je nog 1 keer goed met een pasje over de sticker heen. 
9. Begin weer bovenaan en haal voorzichtig het transferpapier (doorzichtig 

papier) van de sticker af. Trek je de sticker mee, stop dan met het 
transferpapier eraf halen, en ga nog eens met het pasje over 
het transferpapier heen. Daarna kan je verder gaan met het verwijderen 
van het transferpapier.  

10. Heb je het gehele transferpapier verwijderd dan druk je (voorzichtig) 
de sticker stevig aan met je vingers. 

Sticky tip:
Haal nooit in 1 keer het gehele transferpapier weg. 
De sticker gaat aan elkaar kleven en kan gaan scheuren.

Veel plezier met je “sticky4kids” sticker! 

Groetjes, Hannah en Bonnie



Strijkapplicatie aanbrengen:

Deze applicaties zijn aan te brengen op o.a. kleding, tassen, 
kussen hoesen en stoffen schoenen.

1. Zet het strijkijzer op de stand “katoen”.
2. Strijk het product waar je de applicatie op wilt plaatsen. 

Let erop dat je (tijdens het strijken) niet gaat schuiven met het 
strijkijzer. Hierdoor hecht de applicatie niet goed op het materiaal.
Ook is het belangrijk dat de stoomfunctie uit staat en dat er geen 

water in het strijkijzer zit. 

3. Plaats de applicatie op de gewenste plek.
4. Leg bakpapier over de gehele applicatie. 
5.  Zet het strijkijzer op het bakpapier en druk de 

strijkbout gedurende 15 seconden op het bakpapier. 
Herhaal dit totdat je de gehele applicatie hebt behandeld. 

6. Laat het shirt afkoelen.

7. Verwijder (voorzichtig) de plastic laag.
Mocht de applicatie aan de plastic laag blijven kleven, 
plaats dan nogmaals het bakpapier en strijk dit gedeelte 
5 seconden. Probeer daarna nogmaals de plastic laag te 
verwijderen. 

8. Als de gehele plastic laag is verwijderd dan leg 
je het bakpapier nogmaals over de applicatie.

9. Zet het strijkijzer op het bakpapier en druk de 
strijkbout gedurende 5 seconden op het bakpapier. 
Herhaal dit totdat je de gehele applicatie hebt behandeld. 

  10. Daarna is uw product klaar voor gebruik.  

Veel plezier met je “sticky4kids” applicatie! 

Groetjes, Hannah en Bonnie


